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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas 

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai) 

Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai 

apmokamoms išlaidoms padengti? 

Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę: Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas 

1. Veiksmo rūšies aprašymas, 

įskaitant įgyvendinimo 

tvarkaraštį1 

Fiksuotieji vieneto įkainiai bus naudojami įgyvendinant 

projektus, kurie bus finansuojami pagal: 

a) 1-ojo prioriteto 1.1 konkretaus tikslo priemonę „Mokslo 

atstovų ir žvejų bendradarbiavimo veiklos“; 

b) 2-ojo prioriteto 2.1. konkretaus tikslo priemonę „Mokslo 

atstovų ir akvakultūros įmonių bendradarbiavimo veiklos“; 

c) 2-ojo prioriteto 2.2. konkretaus tikslo priemonę „Gamintojų 

organizacijų veiklos skatinimas“; 

d) 3-ojo prioriteto 3.1 konkretaus tikslo priemonę „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“  

Taikant fiksuotuosius vieneto įkainius bus kompensuojamos 

viešųjų juridinių asmenų projektą vykdančio personalo darbo 

užmokesčio išlaidos.  

Tinkamumo finansuoti laikotarpis – nuo 2023 m. sausio 1 d. 

iki 2029 m. gruodžio 31 d. .2  

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  

1 prioritetas „Skatinti tausią žvejybą ir jūrų biologinių 

išteklių atkūrimą ir išsaugojimą“:  

Konkretus tikslas – 1.1. Stiprinti ekonominiu, socialiniu ir 

aplinkosaugos požiūriu darnią žvejybos veiklą. 

 

2 prioritetas „Skatinti tvarią akvakultūros veiklą ir 

žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimą ir 

prekybą, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu 

Sąjungoje“: 

Konkretus tikslas – 2.1. Skatinti darnią akvakultūros veiklą, 

visų pirma didinti akvakultūros produktų gamybos 

konkurencingumą, kartu užtikrinant, kad veikla būtų aplinkos 

požiūriu tvari ilguoju laikotarpiu. 

Konkretus tikslas – 2.2. Skatinti žvejybos ir akvakultūros 

produktų prekybą, kokybę ir pridėtinę vertę, taip pat tų 

produktų perdirbimą. 

 
1  Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data (nuoroda – 63 straipsnio 5 dalis). 
2 Tinkamumo finansuoti laikotarpis. 



 

    

   
 

 

 

3 prioritetas „Sudaryti sąlygas darniai mėlynajai 

ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, 

skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių 

vystymąsi“: 

Konkretus tikslas – 3.1. Sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai 

ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos 

vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių 

vystymąsi. 

3. Rodiklis, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos3 

Viešųjų juridinių asmenų4 projektą vykdančio personalo 

darbo valandos 

4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

Viešųjų juridinių asmenų projektą vykdančio personalo darbo 

valandų skaičius, val. 

5. Fiksuotasis vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotasis vieneto įkainis 

6. Supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo suma už matavimo 

vienetą arba procentinis dydis 

(fiksuotųjų normų atveju) 

FĮ1 – 9,40 Eur (viešųjų juridinių asmenų projektą vykdančio 

personalo vienos valandos darbo užmokesčio fiksuotasis 

vieneto įkainis A, E, G, H, L, N, P, R, S ekonomikos 

sektoriams pagal EVRK 2 klasifikatorių5); 

FĮ2 – 12,17 Eur (viešųjų juridinių asmenų projektą vykdančio 

personalo vienos valandos darbo užmokesčio fiksuotasis 

vieneto įkainis C, D, F, M, O, Q ekonomikos sektoriams pagal 

EVRK 2 klasifikatorių8); 

FĮ3 – 16,64 Eur (viešųjų juridinių asmenų projektą vykdančio 

personalo vienos valandos darbo užmokesčio fiksuotasis 

vieneto įkainis J ir K ekonomikos sektoriams pagal EVRK 2 

klasifikatorių8).  

 

Pagal nustatytus fiksuotuosius vieneto įkainius apmokama 

suma už ataskaitinį laikotarpį apskaičiuojama viešųjų 

juridinių asmenų projektą vykdančio personalo faktiškai 

dirbtų valandų skaičių (val.) padauginus iš nustatyto 

fiksuotojo vieneto įkainio. Faktiškai dirbtu laiku taip pat 

laikomas ir apmokamas darbuotojų ligos laikas, už kurį 

pašalpą moka darbdavys, bei papildomas poilsio laikas, 

 
3 Veiksmų, apimančių kelis supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus, skirtingus projektus ar vienas po kito einančius 

veiksmo etapus, atveju reikia užpildyti 3–11 laukelius kiekvienam rodikliui, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos. 
4 Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, 

įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir 

savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.), kaip tai apibrėžta LR CK.  
5Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/600  

https://osp.stat.gov.lt/600


 

    

   
 

 

suteikiamas teisės aktuose nustatyta tvarka. Į fiksuotuosius 

vieneto įkainius jau įskaičiuotos darbuotojų kasmetinių 

atostogų išlaidos, todėl pagal nustatytus fiksuotuosius vieneto 

įkainius yra deklaruojamas tik faktiškai dirbtas laikas. 

7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos 

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T/N) 

N 

Konkrečių tikslų, išvardintų šio tyrimo B dalies 2 punkte, 

pasiekimui bus patiriamos ir kitos tiesioginės išlaidos, 

neįtrauktos į fiksuotuosius vieneto įkainius, ir netiesioginės 

išlaidos. 

9. Koregavimo (-ų) metodas6  

Fiksuotieji vieneto įkainių dydžiai atnaujinami kiekvienais 

metais vieną kartą per metus iki N metų II ketv. pab. pagal 

žemiau nurodytas sąlygas: 

- kai Lietuvos statistikos departamentas skelbia 

metinius (jei iki II ketv. pabaigos neskelbiami metiniai 

duomenys, tuomet taikomi ketvirtiniai) N-1 metų 

vidutinio darbo užmokesčio duomenis pagal 

ekonominės veiklos rūšis. Fiksuotųjų vieneto įkainių 

dydžiai perskaičiuojami remiantis duomenimis apie 

vidutinį mėnesinį (bruto) darbo užmokestį nuo N-1 

metų (naudojant metinius duomenis)7 arba nuo 

paskutinių keturių ketvirčių (naudojant ketvirčio 

duomenis)8.  

- pasikeitus draudėjo apskaičiuojamų ir mokamų 

valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSDneterm), 

įmokos į Garantinį (GFnebiudž) ir Ilgalaikio darbo 

išmokų (IDIFnebiudžt) fondus dydžiams, kurie yra 

įtraukti į fiksuotųjų vieneto įkainių apskaičiavimo 

formulę. .  

Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuoti fiksuotieji 

vieneto įkainiai įsigalios nuo atnaujintų dydžių paskelbimo 

 
6   Jei taikytina, nurodykite koregavimo dažnumą ir laiką ir pateikite aiškią nuorodą į konkretų rodiklį (įskaitant saitą į 

interneto svetainę, kurioje šis rodiklis paskelbtas, jei taikytina). 
7 Naudojami naujausi oficialūs mėnesinio darbo užmokesčio duomenys: Gyventojai ir socialinė statistika, Darbo 

užmokestis ir darbo sąnaudos, Darbo užmokesčio rodikliai (ketvirtiniai ir metiniai), Darbo užmokestis, Darbo 

užmokestis (mėnesinis), Ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red., sekcijų lygiu) | Įmonių dydžio grupė (detalios 

grupės) | Sektorius | Tipas (2011 – 2021). Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ . 
8 Naudojami naujausi oficialūs mėnesinio darbo užmokesčio duomenys: Gyventojai ir socialinė statistika, Darbo 

užmokestis ir darbo sąnaudos, Darbo užmokesčio rodikliai (ketvirtiniai ir metiniai), Darbo užmokestis, Darbo 

užmokestis (mėnesinis), Ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red., detalios veiklos) | Lytis | Sektorius | Tipas (2008K1 

- 2022K3)Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/


 

    

   
 

 

dienos ir galės būti taikomi fiksuotųjų vieneto įkainių 

rezultatams, pasiektiems po atnaujintų fiksuotųjų vieneto 

įkainių įsigaliojimo dienos. 

10. Vienetų pasiekimo tikrinimas 

– Aprašykite, kokiu (-iais) 

dokumentu (-ais) / sistema bus 

remiamasi tikrinant, ar pateikti 

vienetai pasiekti 

– Aprašykite, kas bus tikrinama 

valdymo patikrinimų metu ir kas 

juos atliks 

– Aprašykite, kokia bus 

atitinkamų duomenų / 

dokumentų rinkimo ir saugojimo 

tvarka  

Siekiant gauti apmokėjimą iš Europos Komisijos pagal 

fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių 

rezultatams pagrįsti bus kaupiami šie rezultatų pasiekimą 

pagrindžiantys dokumentai: 

1. darbo sutartis; 

2. darbo laiko apskaitos žiniaraštis; 

3. informacija apie priklausymą konkrečiam ekonomikos 

sektoriui, kuri pateikiama Lietuvos statistikos 

departamento internetiniame puslapyje  

(http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html; 

https://osp.stat.gov.lt/600 ).  

Paramos gavėjas kartu su mokėjimo prašymais tarpinei 

institucijai teiks fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatą 

pagrindžiančius dokumentus, kurie kaupiami ir saugomi 

tarpinės institucijos e.sistemoje12. Tarpinė institucija tikrins, 

ar pasiektas fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatas. 

Projektų patikrų ir dokumentų rinkimo bei saugojimo tvarka 

vykdoma laikantis nacionaliniuose teisės aktuose9, 

reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, nustatytų 

reikalavimų. 

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės10 ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

1. Apskaičiuojant viešojo valdymo institucijų fiksuotuosius 

vieneto įkainius nebuvo įtraukta B11 ir I55_I5612 sektorių 

statistinė informacija, nes tokia informacija nėra skelbiama 

statistikos departamento internetiniame puslapyje, todėl, jei 

projektų veiklas vykdytų tokių sektorių atstovai, kyla rizika, 

kad fiksuotieji vieneto įkainiai jiems nebūtų tinkami.  

Rizikos lygis: 

Maža.  

Galimi sprendimo būdai:  

Jei atsirastų šių sektorių statistiniai duomenys skelbiami 

Lietuvos statistikos departamento internetiniame puslapyje, 

tuomet fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo metodika būtų 

papildyta šių sektorių statistiniais duomenimis, įtraukiant juos 

 
9 Šaltinis:  3D-798 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos administravimo taisyklių 

patvirtinimo (e-tar.lt)  
10 Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės 

užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti? 
11 Kasyba ir karjerų eksploatavimas. Šių duomenų nėra, nes statistikos departamentas jų neskelbia, galimai nebuvo 

tokių  darbuotojų registruojama šiuose sektoriuose. 
12 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla. Šių duomenų nėra, nes statistikos departamentas jų neskelbia, galimai 

nebuvo tokių darbuotojų registruojama šiuose sektoriuose. 

http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html
https://osp.stat.gov.lt/600
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06bfc3207a0111edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06bfc3207a0111edbc04912defe897d1


 

    

   
 

 

į fiksuotųjų vieneto įkainių apskaičiavimą. Naujai nustatyti 

fiksuotieji vieneto įkainiai būtų tvirtinami su Investicijų 

programos keitimu. Iki metodikos atnaujinimo tokios patirtos 

išlaidos galės būti deklaruojamas pagal faktinį jų patyrimą.  

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins 

4 200 000 Eur (nacionalinė ir ES): 

 

1.1. Konkretus tikslas – 320 000 Eur; 

2.1. Konkretus tikslas –  1 000 000 Eur; 

2.2. Konkretus tikslas –  900 000 Eur; 

3.1. Konkretus tikslas  – 1 980 000 Eur. 

 


